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Saluton, kara leganto!

Vi certe konas la ŝercan versaron 
de R. Schvvartz pri ekesto kaj 
malapero de esperantisto - trafa 
priskribo de la ŝtup-post-stupa 
pliesperantistiĝo. Ja pli-malpli 
sammaniere kuraĝe kaj (ne?) 
flankiĝante ni iras la vojon celitan.

Tamen, ĉiam mi havis impreson, ke 
en la poemo mankas io. Post kiam 
la verda feo komprenigis al mi, jen 
mi scias: post kongresumado 
venas la temp’ de redaktorado, 
post kotizoj kaj valizoj - barakto de 
redakto. (E-aj muzoj bonvolu ne 
sveni pro mia versajemo.)

Do, survoje al olda meritplena 
esperantisto ĉiu devus trapasi 
ankaŭ la redaktoran fazon. Jen 
venis mia vico. Mi klopodos fari ĉi 
taskon kiel eble plej bone, laŭ miaj 
kapabloj kaj - kun via helpo. Jen, 
do, venis mia vic’, sed atentu, pli 
poste tempo-os vi! Ĝis,
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TEMPO - plej informe

Kiel sciate unu el la plej gravaj problemoj kiujn alfrontis la kroatia 
esperantistaro en la pasinta periodo estis ekzisto de duoblaj E-strukturoj. 
Tial des pli bonvene oni akceptis la suban deklaron. Pro ĝia graveco oni 
decidis aperigi la tutan tekston.

Kroatia Esperanto-Ligo kaj Kroata Esperantista Unuiĝo

Zagrebo, ia 21-an de ju/io 1992

a/: UEA, estraranoj de UEA, komitatanoj de UEA

Komuna deklaro pri Esperanto-organizo en Respubliko Kroatio

Komuna kunsido de reprezentantoj ei estraroj de ambaŭ ekzistantaj 
Esperanto-organizoj en Respubliko Kroatio - Kroatia Esperanto-Ligo (KEL) 
kaj Kroata Esperantista Unuiĝo (KEU) - decidis akcepti ia rekomendon de ia 
marta kunsido 1992 de ia Estraro de UEA ke je ia nomo de ambaŭ 
organizoj kie/ /anda asocio de UEA e/ Kroatio estu akceptata nur unu 
Esperanto-organizo: Kroatia Esperanto-Ligo. Sesmembra komisiono de 
ambaŭ estraroj preparas unuiĝkunvenon. Ni esperas ke /a Komitato de UEA 
favore akceptas nian decidon
Por KEL: Prezidanto Da/ibor Brozoviĉ, sekretario ivan Ŝpo/jarec 
Por KEU: Prezidanto Radenko Mi/oŝeviĉ. sekretariino Manja Be/oŝeviĉ

La pasinta numero de TEMPO informis vin pri la fondiĝo deja junularsekcio 
de KEL - Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA). Ĉar ankaŭ KEU 
intertempe fondis sian JS - KEJ, estiĝis same duobla situacio. Kiel la 
mondo akceptis (ree) tion kaj kiel oni solvu ĝin - pri ĉi tio jen eltranĉo el la 
letero de la ĝenerala sekretario de TEJO Yves Bellefeuille;

"Surbaze de la informoj haveblaj en Montreal, La Komitato de TEJO decidis 
jene:

TEJO ricevis aliĝpetojn de KEJA, JS de KEL, kaj de KEJ, JS de KEU, kiel 
LS-oj. Post kiam en la UK en Vieno, KEL kaj KEU anoncis sian unuiĝon, ni 
supozas ke ankaŭ KEJ unuiĝos kun KEJA kaj ke ne plu ekzistos du 
konkurencaj strukturoj en Kroatio.
Surbaze de tio, la Komitato de TEJO akceptas la aliĝpeton de KEJA. Tiu 
akcepto efektiviĝos kiam la Estraro de TEJO per voĉdono konfirmos ke la 
problemo solviĝis, per unuiĝo de KEJ kaj de KEJA aŭ alimaniere."

(JS = junularsekcio, LS = landa sekcio)

KEJA-anoj en sia septembra estrarkunsido decidis proponi al KEJ 
renkontiĝon por bone pridiskuti la tutan situacion kaj eblajn solvojn.
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IO NOVAS 0®
Intervjuis Ljiljana PRANJIĆ

ĜENERALE

TEJO - Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
TEJO estiĝis jam en la fora 1938, sed tiam ĝi nomiĝis TJO. Gia celo estis 
krei solidaron kaj amikecon inter la diverslandaj gejunuloj kaj konscion pri 
tutmonda frateco. En 1957 TEJO fariĝis junulara sekcio de Universala 
Esperanto-Asocio. TEJO realigas la celojn de UEA per adekvataj agadoj 
inter la junularo kaj okupiĝas pri la nuntempaj problemoj de la junularo. Gi 
klopodas konsciigi la junularon pri la ekzistanta monda lingvo-problemo en 
ĝia socia komplekseco. La oficiala gazeto de TEJO estas TEJO tutmonde, 
aperanta kvarfoje jare. Ĝin aŭtomate ricevas ĉiuj individuaj membroj, la 
landaj kaj fakaj asocioj kaj patronoj de TEJO. Kunlabore kun UEA, TEJO 
eldonas Kontakton-n. Kontakto estas vigla ilustrita gazeto por junularo kaj 
novaj esperantistoj. Duono de ĉiu numero estas verkita en aparte facila 
lingvaĵo. Fama servo de TEJO estas Pasporta Servo (legu pri ĝi en ĉi 
numero de Tempo) - tre populara gastiga reto kiu faciligas la internacian 
vojaĝadon.

NOVE

Dum la IJK en Karlskoga (Svedio) en 1991 okazis elekto de la nova estraro. 
Venis la nova prezidanto (v. intervjuon) kaj ankaŭ kelkaj aliaj personoj nove 
estraraniĝis„ Oni elektis ankaŭ novan redaktoran teamon de TEJO 
tutmonde. Ĉi ŝanĝoj alportis al TEJO nekutiman revigliĝon senteblan en 
pluraj agadosferoj. Ekzemple, unu el la tre sukcesaj komisionoj de TEJO 
estas la Komisiono pri Eksteraj Rilatoj (KER), okupiĝanta plejparte pri la 
seminaria kaj reprezenta agadoj de TEJO. Post la entuziasmigaj sukcesoj 
de la pasintaj, KER nun preparas TEJO-seminarion en novembro en Torino, 
organizas alian en la Eŭropa Junulara Centro en Strasburgo kaj planas 
studvojaĝon al Tunizio (II). TEJO tre viglis ankaŭ en la eldona kampo. 
Ambaŭ gazetoj ŝanĝis redaktorojn kaj (siavice) konceptojn. La ŝanĝoj 
rezultis per ĝojiga plialtigo de la grafika kaj enhava kvalitoj. Krome, la 
estraro de TEJO ekhavis bonan ideon iom konatigi sin al la vasta 
esperantista junularo kaj faris tion tre simpatie kaj plaĉe en la broŝuro "La 
teamo de TEJO sin prezentas". Kaj tiel plu. Pluris etaj kaj maletaj signoj 
dum la pasinta jaro pri ĉi nova renesanco de TEJO.

Unu el la ĉefaj "kulpantoj” pri la TEJO-plejiĝo sendube estas ĝia prezidanto 
Saskia Idzerda. Tial ni decidis prezenti ŝin al vi intervjue.

1. Saskia ĝenerale (kiu, kion, kiei).

Mi estas 23-jara nederlandanino kun blonda hararo kaj blugrizaj okuloj. Mia 
patro opinias ke mi aspektas tre nederland, sed mi kutime ne aŭdas multajn 
plendojn pri tio; ĉiuokaze mi ne speciale similas al la edzino de Rembrandt 
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(Fa pentristo), krom ke ni havas la saman antaŭnomon. Mi ankaŭ ne 
aspektas kiel studento pri matematiko (tion oni pli ofte asertas), kvankam 
jam de kvin jaroj mi okupiĝas pri tio. Normale mi studas en Utrecht, meze 
de Nederlando, sed ĉi-lastan mi pasigis en Saarbrucken, en Germanio.

2. Saskia esperantigis (kiam, kia/, kiei?)

Kiel la partoprenintoj de la ĉijara IJF en La Salle scias, mi esperantiĝis je la 
16a de aprilo '84: mian okan naskiĝtagon mi povis festi dum la renkontiĝo. 
"Esperantiĝi” eble ne estas la ĝusta vorto, ĉar mi sciis ankoraŭ nenion pri la 
Esperanto-movado kiam mi komencis la kurson, pri kiu mi legis en loka 
gazeto. Bonŝance, unue la junulara grupo en mia grupo Nimego kaptis min, 
kaj poste la internacia junularo... En 1985 mi partoprenis la IJK-n en 
Eringerfeld. kaj ege impresigis pri la internacia atmosfero kaj la simpatiaj 
homoj. Do, de tiam mi estas esperantisto....

3. Saskia prezidas (kiei, konsekvencoj)

Post du jaroj en la estraro de TEJO, mi decidis kandidatiĝi kiel prezidanto. 
La ĉefa kialo estis, ke la tiama prezidanto. Jan Koszmaluk, devis forlasi tiun 
postenon; sed mi ankaŭ konstatis ke dum mia estraraneco mi jam multon 
lernis pri ĉiuj flankoj de TEJO. Tamen ekzistas grandaj diferencoj inter mia 
prezida stilo kaj tiu de mia antaŭulo: Jan estas vera politikisto, kiu ekz. tre 
bone defendis la interesojn de TEJO ĉe UEA, kaj multe plibonigis nian 
pozicion ĉe la eŭropaj (mondonaj) instancoj. Tial TEJO nun havas bonan 
financan bazon, kaj povas ĉiujare organizi seminariojn kun eŭropaj 
subvencioj. Aliflanke, min oni povus karakterizi kiel "manaĝeron” - se vi 
permesas tiun esprimon - anstataŭ politikiston: mi vidas kiel mian ĉefan 
taskon la internan organizadon de la Estraro. En tia internacia organizo, 
bona komunikado estas necesega, kaj mi provas kolekti la informojn por 
disvastigi ilin al la estraranoj, landaj sekcioj aŭ al la legantoj de TEJO 
tutmonde. Tio kompreneble nur eblas kun la helpo de aliaj: Sabira 
Stahlberg, ekzemple, kiel estrarano pri Eksteraj Rilatoj transprenis multajn el 
la "politikaj” taskoj.

4. TEJO renesancas (ĉu, kiai, ku/pas Saskia?)

Estas tre ĝojige vidi, ke la TEJO-agado tiom bone progresis depost la IJK 
en Karlskoga. Laŭ mi, la ĉefa kaŭzo estas la aligo de novaj laboremaj 
estraranoj al la Estraro, plus aliaj kunlaborantoj kiel ekz. la redakta teamo de 
TEJO tutmonde. Pro la freŝa energio, ni konstatis ke fakte eblas plani kaj 
realigi novajn ideojn en relative mallonga tempo, se ĉiuj akurate plenumas 
siajn taskojn, kaj tiu sukceso plifortigas sin mem, ĉar oni volonte kunlaboras 
en tia vigla kaj amika teamo... Espereble tio allogos ankaŭ novajn 
TEJO-aktivulojn, kiuj estos bezonataj por daŭrigi ĉi tiun agadon ankaŭ post 
la nunaj estraranoj. Tamen mi ne ŝajnigu, ke ĉio estas perfekta nun; daŭra 
zorgo estas ekz. Pasporta Servo. Ĉijare ni jes sukcesis akurate eldoni ĝin, 
sed nun la presado kaj dissendado al la gastigantoj mem tre malfruiĝis... 
Ĉiam restos aferoj por plibonigi.

Dankon, Saskia.
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PASPORTA SERVO .fi, Mato» PS-a
Uvelike biste pogriješili ako biste 
Pasporta Servo preveli kao Pasoška 
služba, Služba putovnica, Usluge u 
svezi s putovnicama ili kako slično... 
Isto tako ni carinici nemaju ništa s 
tim. U dešifriranju ovog neobičnog 
imenika pomoći će vam podnaslov 
"Popis ugostioca TEJO-a" (Listo de 
gastigantoj de TEJO). Hm! Da ne 
biste i opet pali u zabludu - ne radi 
se ni o hotelijerima, ni o gos
tioničarima. Pa što li je? Pasporta 
servo vam je cijeli mali svijet. U 
njem se nalaze oni koji putuju, a 
žele noćiti bez velikih troškova, 
zatim oni koji su spremni ugostiti 
nekolicinu esperantista na par dana; 
tu je i jedna mala knjižica PS, dobro 
poznavanje međunarodnog jezika i 
mnogo dopisivanja.

Pasporta servo-knjižica je knjižica u 
kojoj se nalaze adrese dobrih ljudi 
/=esperantista(?)/ iz cijeloga svijeta 
koji žude ’n’ dana ugostiti ’n’ 
esperantista. Kako domaćin žudi da 
vas ugosti, on vam noćenje neće 
naplatiti, ali se od vas može zatražiti 
mali doprinos za troškove prehrane. 
Putujući s PS-om nikako ne očekujte 
raskoš; rijetko ćete se valjuškati na 
jastucima, a veoma često služiti se 
blagodatima vaše vreće za spa
vanje. Knjižicu PS nosite sa sobom - 
ona je vaša članska iskaznica, znak 
da pripadate organizaciji PS i samo 
s njom su vam otvorene dveri ovog 
zelenog svijeta.
Članom Pasporta Servo-a možete 
postati na dva načina; kupite 
knjižicu ili i sami postanite domaćin. 
Pozor - na naslovnu ćete stranu

knjižice napisati vaše ime i - nema 
posuđivanja! Knjižica izlazi svake 
dvije godine i vrijedi jedno dvo- 
godišće. Dakle, po svijetu se ne 
može tek tako hoditi i redom uvesel
javati navedene esperantiste. Uza 
sve postoji još jedno pravilo - 
nemojte domaćinu tek tako nahru
piti na vrata. Većina zahtijeva pis
menu najavu dolaska barem mjesec 
dana prije posjete. Sve će vam to 
reći knjižica. Pored adresa stoje 
najraziičitije (šifrirane, tajnovite!) 
upute (koliko gostiju i na koliko 
dana mogu biti prihvaćeni, da li je i 
na koji je način potrebno prethodno 
se najaviti), te primjedbe (o njima 
čitajte na slijedećoj stranici).

Nakon što ste odabrali dalekog 
esperantisto kojeg ćete usrećiti pos
jetom, i nakon što vas je ovaj članak 
uvjerio da mu se najavite, sročite 
vašem budućem domaćinu ljubazno 
pismo u kojem ga molite za smještaj 
od tada do tada za toliko i toliko 
ljudi. Budite kratki i precizni. Lijepo 
bi bilo u pismo ubaciti i jedan



međunarodni kupon za odgovor. A 
po primitku odgovora - sretan put i 
lijep vam esperanto želim!

Svijet PS je lijep, zelen, čaroban - svi 
su dobrodošli! Svi? Pa, dobro, ne 
baš - krokodile nitko neće obasuti 
srdačnošću. Većina domaćina zahti
jeva dobro poznavanje esperanta. 
Ipak, početnici ne brinite - važna je 
volja i želja govoriti međunarodnim

jezikom. Al’ ako vam je esperanto 
baš mrzak i ne želite ga naučiti, ne 
učlanjujte se u porodicu Pasporta 
Servo, eto vam hotela i hostela...

P.S. U izdanju 1991-1992 eperantisti 
su bili dobrodošli na osam adresa u 
Hrvatskoj - u Osijeku, Rijeci, Donjem 
Kraljevcu, Varaždinu i u Zagrebu. 
Samo osam?!

Pasintjare en "/.Esperanto" aperis /a artikolo de s-ro Saietti pri ebleco 
amuziĝi /egante /a Pasportan Servon Transprenante tian ideon, per ĉi 
artikolo mi vo/as instigila legantojn de "Tempo'' fari /a samon.

LEGI PS-on
Ĉiu jam olda (Esperante) esperantisto scias kio estas Pasporta Servo. Sed 
ne multaj el ili entreprenis legadon de ĝi. Ne, ne estas same kiel legi 
telefonlibron! F^kte, legado povas eĉ esti amuza, precipe se oni havas 
riĉan imagon. Ĉar imagu ekzemple kio povis okazi al la vizitantoj de iu 
usona gastiganto, kio finfine decidigis lin aperigi PS-e Ĉi sciigon 
"Naĝkapablo necesas!" Aŭ kiajn gastojn alfrontis ordema gastigantino, kiu 
rimarkigas "gastoj nepre (...) senŝuiĝu!"

La preferoj de la PS-gastigantoj estas diversaj. Plej ofte malvolonte oni 
akceptas fumantojn. Malakceptataj estas "hipioj kaj drinkuloj”, "drinkuloj kaj 
drogemuloj”, sed por ĉiu oni trovos gastiganton: "hipioj, pankuloj, 
krudvoruloj, primitivuloj ĉiaspecaj kaj drinkuloj bonvenaj"! Sed ĉi tio estas 
raraĵo, vidu kion skribis iu mal-emulo: bonvenas nur "persono kiu malfumas 
kaj estas malfikutima". Male oni devas esti "ĝentila, pura", "prefere junuloj" 
komunikas alia. Serĉata estas "flua Esperanto" kaj "nur verajn esperantis
tojn” oni volonte akceptas. Suspektovekaj estas la anoncoj "junaj fraŭloj 
bonvenaj", "se eblas samaĝaj aŭ ĝis 4 jaroj pli aĝa ol mi”, "ni estas 
gefratoj”, "neviro bonvena". Aŭ "venu ankaŭ fraŭlinoj por ke ankaŭ mia 
fratino povu profiti”?!
Ŝajne iuj gastoj deprimis s-inon kiu poste decidis enmeti en la PS-on "ne 
tristemuloj" kaj male "pli da tagoj por gajemuloj”. Kaj imagu kiajn gastojn 
havis fa sinjoro kiu poste skribis "Ni ŝatas havi amikan rilaton kun niaj 
gastoj.” Se vi ne estas ludema kaj infanema ne iru ĉe gastigantoj asertantaj 
ke "ni ŝatas nur junulon, kiu volonte ludos kun niaj du infanoj du horojn 
tage" aŭ alia - "nur homoj kiuj kapablas kaj volas ludi kun mia filino". Rilate 
la spacon silogismas unu gastiganto: "du pli da gastoj, des malpli da 
komforto.” Alia sinceras - "multe da pianto kaj malmulte da lukso”. Iel al la 
spaco ligiĝas ankaŭ ĉi rimarko "ne estas kutimo, ke gastoj dormas en la
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sama lito kune kun la gastiganto”. Foje ekzistas nekredeblaj faciligoj - 
"rapidtrajnoj haltas antaŭ nia pordo”, luj ja havas ŝajne bonajn najbarojn - 
"bicikloj (...) lueblas sekvontporde”. Keikaj atentigas "Mi havas hundon, kiu 
ŝatas homojn” (manĝi?) Alia havis malbonajn spertojn pri besto(mal)ŝatan- 
toj "Ne timigu hundon”.

Plej malbonŝanca gastiganto estas tutcerte sinjorino kiu skribis "mi ne 
povas pagi al la gasto aviadilan vojaĝon al mia lando; nek povas permesi al 
iu gasto, ke tiu ĉe foriro forportu mian magnetofonon; ne lasu al mi kiel 
memoraĵon fakturon pro tio, ke dum mi laboras vi dum horoj kaj horoj uzis 
mian telefonon; se interesas vin libro el mia biblioteko, vi rajtas ĝin legi 
surloke, sed mi ne akceptas plu ilin "pruntedoni"..." Kiom da materialo por 
bona komedio en Esperanto! Sciu, la sinjorino tamen restis gastiganto de la 
PS, eble, kiel ŝi memmoke deklaris "ĉar mi estas masoĥisto".

Sed, kara leganto, la supraj rimarkoj estas (malice?) elektitaj kaj tial ne 
kredu, ke ili spegulas la PS-mondon. Simple oni ne notas belajn spertojn, 
ĝojon pro ekkono de novaj konatoj, novaj amikoj, agrablajn momentojn de 
esperantuma kunestado. Kaj ĝuste pro ili oni fariĝas membro de la 
Pasporta Servo. Do, ĉu vi jam hastas aliĝi aŭ realiĝi al la Pasporta Servo?

Fonduso "ESPERO’’

helpo al militsuferantaj esperantistoj
Universala Esperanto-Asocio entreprenis paŝojn por esplori la aktu
alan situacion de esperantistoj kiuj suferas pro la militaj cirkomstan
coj. Dum UK en Vieno estis lanĉita fonduso "ESPERO" kies celo estas 
iom mone helpi al tiuj homoj.

Kroatia Esperanto-Ligo jam ekde julio kolektas informojn pri militsu
ferantaj esperantistoj en nia lando kaj kunlaboras kun la fonduso 
"Espero0. La informojn oni povas doni pri si mem aŭ pri siaj konatoj kaj 
amikoj esperantistoj nur en Esperanto sur la aparta enket-folio aŭ per 
letero respondante ai jenaj demandoj:

Familia nomo - Persona nomo - Aktuala adreso - Urbo - Membro de 
(E-societo ........... KEL, UEA) - Cu vi (ŝi/li) devis forlasi la hejmon kaj
dum kiom da tempo - Kio okazis kun la domo - Cu ĝi estas detruita kaj 
kiomgrade - Kie kaj en kiaj kondiĉoj vi (li/ŝi) nun vivas - Kio okazis kun 
la familianoj - Kio estas plej urĝe bezonata al vi (ŝi/li) - Se vi deziras 
skribu vian mallongan mesaĝon pri via milita sorto al la internacia 
E-movado.

La informojn bonvolu sendi al;

Kroatia Esperanto-Ligo, Amruŝeva 5/1, 41000 Zagreb
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Kvankam jam en pluraj numeroj ni detale pritraktis unuopajn lingvajn 
misuzojn, mi rimarkis, ke oni plue ne atentas pri la kotekta lingvouzo. Do, 
memoru ke vi

mia konatulo 

handikapulo 

longjara laborado 

ŝia aktiveco en ia komitato 

opa ekzemplero kostas 

prifestjadjo de /a Nova jaro 

/a kurso komencas 

/a /edono finas 

unuvoĉe estis decidite 

tio estas bone 

estas videbla /aŭ /a fotoj 

mi parolis jus pri tio

sed diru korekte:
l

mia konato 

handikapito, invalido 

multjara (plurjara) laborado 

ŝia agado en ia komitato 

unuopa ekzemplero kostas 

fest(ad)o de la Nova jaro 

la kurso komenciĝas 

la leciono finiĝas 

ĉiuvoĉe estis decidite 

tio estas bona 

estas videble laŭ la fotoj 

ĝuste pri tio mi ĵus parolis

* Korekto: En 'Tempo" 2/1992 ni erare skribis la unuan vorton en la kolono 
"Sed diru korekte:"; anstataŭ "Komencis" devas esti "Komenciĝis" kiel 
multaj el vi notis kaj atentigis nin. Ni pardonpetas la redaktorinon de ĉi 
rubriko kaj la legantojn pro ĉi eraro.
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26-29  MEZEŬROPA JUNULARA KUNVENO - Szeged,
Hungario. Informoj: KEJA, Amruŝeva 5/1, Zagreb.

11-13 3-a INTERNACIA SEMINARIO "La Zamenhofa heredaĵo" -
Bjalistoko, Pollando. Inf.: Tow. Esperantystow, Pk. 67, 
PL-15 950 Bialystok.

27-03  INTERNACIA SEMINARIO (36-IS) - Bad Kleinen, Mecklen-
burg, Germanio. Temo: Lernado kaj edukado - tasko por la 
90-aj jaroj. Inf. kaj aliĝoj: GEJ, Unter den Linden 36-38, 
D-O 1086 Berlin.

28 - 02 VINTRA ESPERANTISTA FERIO - Budapeŝto, Hungario,
inf.: HEA, pk 139, H-1368 Budapest, tel./fakso +36/ 
1/1560-244.

Aranĝoj dum la tuta 

jaro

- Kultura Centro Esperantista (KCE)
Pf. 779, CH-2301 La Chaux- de-Fonds, Svislando.

- lnternacia Esperanto-Kursejo (Pisanica), Pf. 791, BG-1090 Sofia

- Diversaj turismaj aranĝoj kaj vojaĝoj - "Esperantotur, str. M
Sklodowskiej-Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz.

- lnternacia Kultura kaj Kleriga Centro, E-Centro de SEA
Sobotske namestie 6, CS-05801 Poprad, Ŭeĥoslovakio; tel.

+42/92/32419

- Kultura Esperanto-Domo, Gresillon, F-49150 Bauge, Francio

- La Kvinpetalo, route de Civaux, F-86410 Bourassa, Francio;
tel. +33/49/428074
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LOdE KOMPUTILRETE

Ne miru pri vojaĝemo de ĉi subaj 
artikoloj. Vojaĝi estas kontakti, 
komuniki, esperantumi. Malfacilas 
vojaĝi nun. Tamen, ĉiu kroata parto
prenanto en iu renkontiĝo, semi
nario, kongreso aŭ festivalo estas 
ankaŭ nia delegito, nia ambasadoro, 
nia voĉo laŭtanta pri ni, pri Kroatio, 
pri la kroatia esperantistaro. Tial 
vojaĝi gravas.

ITALOJ MIKSAĴAS

La 14-an kaj 15-an de marto en 
Padovo la ltala Esperanto-Junularo 
kunlabore kun la padova Esperanto- 
grupo organizis la unuan IEJ- 
miksaĵon. "Miksaĵo” ili nomis etan 
dumsemajnfinan renkontiĝon dum 
kiu IEJ-anoj havas eblecon ren
kontiĝi kaj senstreĉe kaj agrable 
priparoli lastatempajn problemojn, 
atingajoĵn ktp. Bonvenas kiel ĉiam 
ankaŭ eksterlandanoj. Imitinda afero, 
ĉu ne? Kadre de la miksaĵoj estas 
antaŭviditaj diverstemaj publikaj pre
legoj por atentigi kaj allogi lokulojn. 
Ĉi foje oni okazigis dulingvan dis
kutrondon kies temo estis "Kroatio, 
lingvo kaj politiko”.

La internacia klubo el Trieste "La 
Ondo de Esperanto” (LOdE) aperi
gas la samnoman informilon. La 
informilo atentigas pri klubaj eventoj, 
raportas pri okazintaj gravaj inter
naciaj renkontiĝoj (IJF), memorigas 
pri baldaŭaj aranĝoj en la esperan
tista cirkaŭaĵo (PIF, Klagenfurt, Vina 
seminario)....ktp. Tre interesa parto 
de la informilo estas la rubriko 
Komputilreto - temas pri informoj, 
sciigoj, leteroj venintaj per elek
tronika poŝto al ilia komputiladreso. 
Pro tiu sendomaniero en la rubriko 
aperas freŝaĵoj kaj krome oni povas 
informiĝi pri eventoj el la tuta mondo 
ekde Japanio kaj Usono, ĝis Grek
lando kaj Estonio.

EŬROPA E-KONGRESO

VERONA’92

En Verono (Italio) ekde la 5-a ĝis la 
10-a de junio 1992 okazis la unua 
Eŭropa Kongreso de Esperanto. 
"Bone sukcesinta”, kontentas la 
organizantoj: ja partoprenis ĝin pli ol 
350 esperantistoj el 22 eŭropaj lan
doj; la kongreso estis malfermita al 
neesperantistoj - ingaŭgurado, 
ronda tablo; altnivelaj diskutoj rezul
tis per kvar rezolucioj - du ĝeneralaj 
kaj du specifaj.

PIF
Ekde la 20-a ĝis la 25-a de junio en 
Zagrebo okazis la 25-a Pupteatra 
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lnternacia Festivalo. La festivalo ĉi 
tiu jare okazis escepte junie ĉar tiel 
ĝi tuj sekvis la internacian puptea
tran kongreson UNIMA, kiu inter la 
14-a kaj la 19-a de junio okazis en 
Ljubljana. La 25-an PIF partoprenis 
pluraj profesiaj pupteatroj. Ĉiuj el ili 
estis tre altkvalitaj, interesaj kaj pre
zentintaj spektindajn teatraĵojn. 
Bedaŭrinde malapero de Esperanto 
rimarkeblis ankaŭ ĉi-jare - eĉ ne unu 
teatro ludis en Esperanto.

La 26-a Pupteatra lnternacia Festi
valo okazos fine de aŭgusto 1993 
en Zagrebo.

IREN - Abaliget

Naturamikaj esperantistoj antaŭ la 
viena kongreso povis antaŭkongre
son^ en Abaliget partoprenante la 
25-an Internacian Renkonton 
Naturamikan ekde la 13-a ĝis 24-a 
de julio 1992. Abaliget situas ĉe la 
montaro Mecsek. La IREN-ejo estis 
malgranda kampadejo sur bela 
arbara montodeklivo. La verdaj par
toprenintoj revenos ĉi tien ankaŭ 
venontjare.

Viena UK

La 77-a Universala Kongreso okazis 
julifine en Vieno. Imponaj ciferoj - 
3033 partoprenantoj el 69 landoj - 
multe priskribas ĝian grandiozecon, 
ĉi UK estis la plej granda universala 

kongreso de la postmilita tempo en 
la okcidenta mondo. Por kroatoj la 
viena UK aparte gravis kaj restos ore 
ĉizita en la memoro de la kroatia 
esperantistaro, ĉar dum ĝi nia ligo 
estis akceptita en UEA.

MS
La partoprenantoj de la viena kon
greso kiuj ne laciĝis pri esperantu
mado, povis veturi postkongrese nur 
ducentan da kilometoroj por veni al 
alia esperantejo - la hungara urbo 
Esztergom. Tie okazis de la 3-a ĝis 
la 9-a de aŭgusto 1992 la lnternacia 
Junulara Semajno - agrabla somera 
feriado en la internacia Esperanto- 
etoso.

CO-planet ’92
En Granada (Hispanio) inter la 22-a 
kaj la 26-a de julio 1992 okazis la 
konferenco CO-planet '92. Temas 
pri la ekologiema konferenco. Por ni 
la konferenco estas aparte grava kaj 
interesa ĉar Esperanto estis unu el 
la tri oficialaj lingvoj (kun la hispana 
kaj la angla)!

KLAGENFURTA FESTIVALO
Komence de aŭgusto en Klagenfurt 
okazis la UnuQ Klagenfurta Puptea
tra Festivalo. Gia organizanto estas 
ATIK (Arta kaj danca iniciato) kaj 
kultursekcio en Urbestraro Festivala. 
El 15 pupteatroj kvino ludis en 
Esperanto. Kadre de la festivalo 
okazis ankaŭ Esperanto-forumo 
"Arto en Esperantujo”.

DE KABANOJ AL KASTELOJ
Ja progresas niaj aŭstriaj geamikoj. 
Post du montkabanaj renkontiĝoj, ili
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okazigas la trian MKR. Nur ĉi-foje 
MKR signifas - MontKastela Ren
kontiĝo! La menciita kastelo estas la 
kastelo Stibichhofen el la 11-a jar
cento. Invitante la organizantoj pro
mesis agrablan esperantumadon kaj 
ĝuadon de montaro kaj de precipa 
kastela etoso (bv. legi kastelspiritoj). 
La renkontiĝo okazis, kiel kutime, 
oktobre (ekde la 8-a ĝis la 11-a). 
Kroatoj jam tradicie grupete vizitas 
MKR-on. Tiel estis ankaŭ ĉi jare.

"EVENTOJ”
Unu el la idoj de la nova vento en 
Hungario, eliranta ankaŭ el la 
mirakla laborejo Lingvo-Studio, 
estas nove- aperinta gazeto Eventoj. 
Temas pri unu el la plej oftaj 
E-gazetoj (dusemajna), kiu informas 
pri aktualaj oj en Esperantujo - "pri 
renkontiĝoj, kongresoj, pri diversaj 
Esperanto-eventoj”, kiel ja diris la 
ĉefredaktoro kaj eldonanto Szilvasi 
Laszlo en la unua marta numero. La 
celgrupo de la gazeto estas "tiuj 
homoj, kiuj iam ellernis Esperanton, 
ŝatas ĝin, sed ne havas la eblon 
(monon, tempon, energion ktp.) 
ciujare viziti aranĝojn”. Eventojn oni 
povas aboni kontraŭ 49 nederlandaj 
guldenoj.

DU DOKUMENTOJ de Unuiĝintaj 
Nacioj
La Universala Deklaracio de Homaj 
Rajtoj, kaj la Ĉarto de Unuiĝintaj 
Nacioj kaj la Statuto de la lnternacia 
Kortumo de antaŭ nelonge ekzistas 
ankaŭ en Esperanto-versioj. Por 
havigi ilin oni devas kontakti Univer
salan Esperanto-Asocion, 777 UN 
plaza Suite 1, New York NY 10017, 
Usono, sendante koverton 22,5 x 15 
cm kaj du internaciajn respondku

ponojn.

INTERNACIA SEMINARIO
La 36-a lnternacia Seminario (tradi
cie plej vizitata novjara Esperanto- 
junulara renkontiĝo) okazos de la 
27-a de decembro 1992 ĝis la 3-de 
januaro 1993 en Bad Kleinen 
(Nordgermanio - ja kie alie? - ton
drojn al ili). Krom diboĉi, dum ĉi tiu 
IS oni povos okupiĝi pri "lernado kaj 
edukado” deklarante ilin "taskoj por 
la 90-aj jaroj”. Nome, ĝuste tiel 
titoliĝas la temo de la 36-a IS. La 
kroatoj aliĝontaj antaŭ la unua de 
oktobro pagos depende de aĝo inter 
160 kaj 240 germanaj markoj.

KUNKURSUMI
La lnternacia klubo ”La ondo de 
Esperanto” el Trieste, Esperanto- 
societo Maribor kaj Interkulturo pro
ponas al la kluboj el la Alpadria 
regiono okazigi samtempe bazajn 
Esperanto-kursojn por gejunuloj laŭ 
la zagreba metodo. La celo de la 
iniciato estas vigligi la junularan E- 
movadon kaj plibonigi la kontaktojn 
inter diversaj E-kluboj en la regiono. 
Tial oni invitas ĉiujn klubojn parto
preni ĉi iniciaton. Fine de la kursoj, la 
12-an kaj 13-an de decembro 1992 
en Maribor novaj esperantistoj povos 
renkontiĝi en la 1-a Alpadria Junulara 
Rendevuo kaj ekbabili internaci
lingve. La kluboj interesiĝantaj pri la 
kunkursado kontaktu la organizan
tojn por ricevi pliajn detalojn. La 
zagreba SEK partoprenos ĉi inicia
ton.

La 49-a lnternacia Junulara Kon
greso
ĉi okazos de la 7-a ĝis la 14-a de 
aŭgusto 1993 en Bulgario, en la urbo 
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Vraća. Vraća estas unu el la plej 
aktivaj Esperanto-centroj; antaŭ tri
dek jaroj tie okazis la 19-a IJK - 
siatempe unu el la plej imponaj (550 
partoprenantoj) kaj gravaj por TEJO 
(tiam naskiĝis la ideo pri la revuo 
Kontakto). Loka Kongresa Komitato 
serĉas kontaktojn kun partoprenan
toj de la 19-a IJK en 1963. La 
kongresa temo estos "Ekonomio 
kaj socio en ŝanĝoj”. Oni 
antaŭvidas abundan kulturan, dis
tran, sportan, ekskursan programon. 
Certe inter la plej interesaj progra
meroj estos la koncerto de antikvaj 
ortodoksaj kantoj en la kaverno 
Ledenika. La oficiala antaŭkongreso 
estos MS en Hungario, kaj oficialaj 
postkongresoj okazos unue en Bul
gario kaj poste en Turkio. Sep
tembre aperis la aliĝilo (eblas havigi 
ĝin ĉe KEJA). La kongresaj organi
zantoj atendas viajn kontribuojn al la 
programo kaj ideojn kiuj estas reali
geblaj. La adreso de LKK estas 
Esperanto, p.k. 26, BG-3000 Vraca, 
Bulgario.

Ljubomir Trifonĉovski

PAPO PAROLIS EN ESPERANTO
Radio Polonio je la 14-a de aŭgusto 
raportis ke Papo Johano Paŭlo la 
2-a dum la Katolika Tutmonda Junu
lara Tago en Ĉenstohova, Pollando, 
alparolis la publikon ankaŭ en 
Esperanto. La prezentita lingvo 
sonis bone kaj klare.

VIDA JERMAN EN LITOVIO
La zagreba aktorino Vida Jerman en 
la teatra programo de la 65-a SAT 
Kongreso prezentis teatraĵon 
PONTO kompilitan el la poezio de 
la kuba poeto N. Guillen kaj de la 
litova poeto E. Mieželaitis. La kon

greso okazis en la urbo Kanaus, 
Litovio, en aŭgusto 1992.

E-KURSO EN BELGIO
Fine de aŭgusto Ivan Ŝpoljarec gvi
dis unusemajnan E-kurson laŭ la 
Zagreba Metodo en la urbo Verviers 
(orienta Belgio). La kurson parto
prenis po kvin gejunuloj el Flandrio 
kaj Valonio kadre de tradiciaj amiki- 
gaj laborstaĝoj de junaj eŭropanoj. 
La kurson kunorganizis Civila Servo 
lnternacia kaj Flandra Esperanto- 
Ligo helpe de la belga reĝa fonduso.

ESPERANTO LITERATURE 
PONTAS
Malgraŭ la militaj cirkonstancoj en 
Kroatio Spomenka Ŝtimec dum 
1992 eldonis plurajn verkojn en 
Esperanto: en somero Pro 
Esperanto el Vieno lanĉis ŝian 
vojaĝlibron “Geografio de miaj 
memoroj". La lasta ĉapitro de tiu 
libro estis verkita en la rifuĝejo dum 
la aeratakoj en Zagrebo en aŭtuno 
1991. La japana traduko de tiu ĉapi
tro jam aperis en japanio dum oni 
atendas aperojn en la nederlanda, 
ĉina kaj rumana lingvoj.

En Ancona aperis nova eldono de 
ŝia romano "Ombro sur interna 
pejzaĝo" eldonita en Pizo en 1984. 
Asocio de Blindaj Esperantistoj el 
Ancona eldonis la romanon en la 
brajla skribo por la blindaj legantoj

En ĉina urbo Harbin aperis en 
Esperanto kaj la ĉina eldono de 
"Nesendita/ /eteroj ei Japanio" - la 

vojaĝpriokrbo pri Japanio, kiu post la 
felietona apero en la sveda gazeto 
"Elektriken" aperis en du Esperantaj 
eldonoj en japanio kaj unu japan
lingva eldono.
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Probable ĝis la jarfino aperos en 
Ljubljana en Slovenio la slovena 
eldono de “Ombro sur interna 
pejzaĝo". La romanon slovenigis 
Vinko Oŝlak.

SERĈATAJ GRAVEDAJ
ESPERANTISTINOJ por scienca 
laboro
Por ĉiuj grandaj naciaj lingvoj ekzis
tas plurvolumaj studoj pri la maniero 
laŭ kiu infanoj denaske akiras tiujn 
lingvojn. La studoj helpas lingvistojn 
kompreni multajn facetojn de la 
koncernaj lingvoj kaj de la evoluo 
de la parol-kapablo de infanoj. Nun 
prezentiĝas la okazo realigi ion 
similan ankaŭ pri Esperanto.

S-ro Corsetti de la Universitato en 
Romo pretas sekvi la lingvan evo
luon de 20 infanoj, kiuj de la nasko- 
momento estas alparolataj de 
almenaŭ unu el la gepatroj en 
Esperanto. La familioj kiuj parto
prenos la eksperimenton esence 
devos sekvi metodon evoluigitan en 
la roma universitato por kolekti in
formojn pri la lingva evoluo de la 
infano. La beboj prefere estu 
ankoraŭ naskotaj por ke s-ro Cor
setti havu la tempon sendi la nece
sajn informoj al la gepatroj antaŭ la 
nasko.

Fakte ekzistas relative multaj denas
kaj parolantoj de Esperanto. Laŭ la 
takso de s-ro Corsetti en la nuna 
momento almenaŭ 200 familioj en la 
tuta mondo normale uzas Esperan
ton. Tamen tre ofte la portantoj de 
la internacia lingvo estas la patroj, 
dum la patrinoj parolas la lokan 
lingvon. Interesigante^ pri la projekto 
bonvolu kontaki s-ron Renato Cor
setti, Colle Rasto, 1-00036 Pales-

POZIV NOVINARIMA 
ESPERANTISMA

Inicijativni odbor za učlanjenje naših 
novinara u Svjetski esperantski 
novinarski savez poziva sve zaintere
sirane novinare, osobito one s cjelo
vitim ili djelomičnim znanjem 
esperanta, da se jave Davoru Grgatu 
(tel. 058/876-069, adresa: Mali Rat 
/Esperanto/, 58315 Dugi Rat).

INTERNACIA ™ 
JURNALISTO

UEA - KOTIZOJ
Universala Esperanto-Asocio fiksis 
membrokotizojn por 1993. La tarifo 
por Kroatio estas fiksita en nederlan
daj guldenoj jene:

MG (membro kun gvidlibro) 8 gld
MJ (membro kun jarlibro) 20 gld
MA (membro kun jarlibro kaj abono 
de "Esperanto") 48 gld
SA (simpla abono de "Esperanto") 
28 gld
Kto (simpla abono de "Kontakto") 14 
gld
SZ (Societo Zamenhof) 96 gld.

Ceteraj informoj ĉe la ĉefd^legito de 
UEA por Kroatio: Ivan Spoljarec, 
Voćarska 28 C, 41000 Zagreb. Tel.: 
041/429-405(oficejo) kaj 450-545 
(hejmo).
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Nekrologoj Kondolencoj

Predrag ĐAKOVIĆ - Pero
La 8-an de septembro 1992 pereis 
en la milito furiozanta sur la teritorio 
de la iama Jugoslavio kuracisto d-ro 
Predrag Đaković - Pero. Li naskiĝis 
en Zagreb la 23-an de julio 1948 kaj 
samurbe diplomiĝis ĉe la Medicina 
fakultato. Kun Esperanto li konatiĝis 
kiel mezlernejano en 1966 kaj tuj 
ekagis en Studenta esperanto- 
Klubo, kie li ofte kaj kvalite instruis. 
En Szeged (Hungario) li akiris C- 
diplomon pri Esperanto. Kiel mem
bro de Drama sekcio de SEK li 
aktoris ĉe UK en Beograd en 1973, 
ĉe IJK en Kuopio en 1972 kaj en 
Sarajevo 1973. Li estis kongresa 
kuracisto de IJK en Zagreb en 1988, 
helpanto de Pupteatra lnternacia 
Festivalo, ofta gastiganto de ekster
landaj esperantistoj, kiuj volonte vizi
tis lian Esperantan familion kun kvin 
infanoj. Li tradukis al kaj el 
Esperanto, interalie por "Kroatia 
Poezio".

Esperantistoj de Zagrebo adiaŭis de 
li la 12-an de septembro 1992 en la 
tombejo de Velika Gorica.

La edzino de Pero, Mladenka ĉe la 
tombo adiaŭis de li per invito al 
forigo de malamo kaj alvoko por la 
pardonemo al ĉiuj.

Post la enterigo ni per harmonio 
klopodas akiri la ekvilibron en la 
mondo skuiĝanta.
La geamikoj kiuj konas la Esperan
tan familion povas kuraĝigan leteron 
adresi al: Familio Đaković, Vin- 
kovačka 19, HR-41410 Velika Gorica, 
Kroatio.

Gabrijel DIVJANOVIĆ
En julio 1991 en Zagrebo en la 78-a 
jaro pro la grava, sed mallonga 
malsano mortis doktoro Gabrijel Div- 
janoviĉ. Li famiĝis inter la esperan
tistoj de la tuta mondo per sia 
iniciato kaj fonda agado por la 
lnternacia Esperanto-Kampadejo 
Primoŝteno en la Kroatia marbordo., 
kiu ekzistis 20 jarojn. Li estis kvazaŭ 
motoro kaj generatoro de la unika 
idilia rendevuejo de la esperantistoj 
el ĉiuj kontinentoj.

Doktoro Divjanoviĉ eminentiĝis 
ankaŭ per la redaktado de la popu
larscienca astronomia revuo “Homo 
kaj Kosmo", kompetenta fake kaj 
perfekta lingve kaj stile. Estante 
direktoro de la Astronomia Observa
torio de Zagrebo, li edukis gestu
dentojn ne nur pri la scienca 
materio, sed ankaŭ faris el ili 
esperantistojn, kiuj, cetere, meritas 
dankon pro sia kontribuo al la 
feliĉiga atmosfero de la kampadejo. 
Laŭ lia ideo estiĝis la libro “Tragedio 
en la Universo", komuna verkaĵo de 
la gestudentoj. (Hdqo Kraus)

Emerik PRETNAR
La 10-an de aŭgusto 1992 forpasis 
multjara membro kaj eksprezidanto 
de Kulturarta E-societo "A.Ŝ. Tur- 
koviĉ" el Rijeka s-ro Emerik Pretnar. 
Li estis unu el la ĉefaj organizantoj 
de ĉiuj grandaj E-kongresoj kaj ren
kontiĝoj en Rijeka.
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POSTMODERNISTO en E-LITERATURO

Samkiel postmodernismaj verkantoj vee konstatas ke ĉio estas eldirita - mi, 
komplimentologece, asertus ke nove komplimenti jam ne eblas plu. Mi 
estus asertinta, se pri la noveloj de Georgo Kamaĉo mi ne estus aŭdinta ĉi 
tiun opinion: ”Ho, li ja estas tiel bona, ke mi ne kredis, ke temas pri la 
originale E-verkita literaturo, sed pri traduko!" (!?!)

Georgo Kamaĉo estas nova forte brilanta stelulo en Esperanto-literaturo. 
Lia antaŭnelonge aperinta novelaro "Sur la linio” satigis verdajn klerulojn, 
kiuj soifis pri postmodernismaj verkoj en la internacia lingvo. Unu el la 
noveloj "Sendestine” estas preskaŭ modela por elmontri plurajn tipajn 
PM-ajn karakterizojn. Certa signo, ke temas pri postmodernismo, estas 
interteksteco - ĉiu literatura teksto komprenatas kiel deklaro, eldiro pri iu 
alia teksto, ĉiu teksto iel rilatas, koncernas iun alian jam estiĝintan tekston, 
(eĉ eblas diri, ke la tuta ĝisnuna literaturo fariĝis intertekso por la nuna). En 
la novelo de malantaŭ la linioj de la teksto aperas Borges, Kis, Calderon de 
la Barca...

La teoriuloj de la nuntempo, de la nuna kulturo, kiuj fosas en la historia 
muzeo serĉante epokon kun kiu pleje ligiĝeblas la nia, eligis el la polvo la 
aleksandrian kulturon trovinte plurajn similaĵojn kun la nuna. Lige kun tio, la 
centra simbolo de la iamo, sed ankaŭ de la nuno. fariĝis la aleksandria 
biblioteko. Nia novelo okazas en la jarŝanĝo 1999/2000 ĝuste en la "Nova 
Aleksandria Biblioteko" (NAL). Kaj tempon kaj spacon Kamaĉo precize 
notis - tio estas ankoraŭ unu konstanto de la PM; duobla legebleco. Nome, 
tekston eblas legi je la nivelo de la unua percepto, sed, due, ankaŭ je ĝia 
filozofia fono. "Sendestine” ja okazu konkrete en NAL en 1999/2000, sed la 
leganto pli multe ĉerpas el iliaj kromsignifoj. La jarŝanĝo signifas finon de ĉi 
jarmilo, kaj la nocio "fino" estas ankoraŭ unu ofta analizaĵo de la PM-istoj - 
fino kunlige kun la kataklismaj iamaj antaŭvidoj, fino kiel finigo de ĉi kulturo.

La postmodernan epokon oni deklaras kiel periodon de finigo de ĉiuj 
utopioj. NAL direktas niajn pensojn al la aleksandria biblioteko, kaj al ĉiuj 
nocioj ligitaj al ĝi: muzeo, labirinto .... ĝis la konoj, ke la tuta literaturo estas 
imagita muzeo, Babilono de citaĵoj kaj ke grava parto de la moderna 
mondo pli kaj pli fariĝas ega muzeo, lasejo de ĉiaj kreaĵoj.

Ne unu foje oni aŭdis ke la PM-a literaturo estas la profesor(ec)a literaturo: 
nome ideala akceptanto de ĝi estas klera ulo, bona konanto de la literaturo. 
La samon eblas diri pri la verkoj de Kamaĉo. Ne facilas deĉifri ĉiujn 
signifojn de iliaj frazoj, nur refoja kaj refoja legado kun cerbumado malkaŝas 
al oni erojn por sukcese mozaiki liajn ideojn. Malfacilas, do, eniri liajn 
labirintojn, sed la enironto estos regalita per ega intelekta ĝuo; indas eniri la 
kamaĉan mondon. Por prezenti lin, mi ne volis meti antaŭ viajn okulojn 
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kriple elŝiritajn partojn de la novelo, sed preferis enigi la etan novelon, 
estiĝintan antaŭe, lian fruverkon, kiu frande invitu vin al la legado de la aliaj 
verkoj de Georgo Kamaĉo.

Ljiljana Pranjiĉ

Tajpomando
Ĉi tajpilon mi aĉetis en Nagasako, unu jaron post o/ /’ atombombo, de /a 
familio de forpasinta japana jurnalisto. Sub ia klavaro mi trovis plateton kun 
ĉi frazo: ”Je Henry Mii! kaj Christopher Shoies”. Nu, temas simpie pri ia 
nomoj de /' inventintoj de /a unuaj (prajtajpiioj. Sed, kiam mi deziris ektajpi, 
ia maŝino ne vo/is funkcii, iom sezame mi ekprovis deklami: ”Je Henry Mii/ 
kaj Christopher Shoies!", kaj mirakle ĉio solviĝis, ĉar tiuj ses vortoj nepre 
necesas por bona funkciado de ia maŝino. Mi tajpis plurajn alineojn, kaj 
subite ia maŝino mem tajpis ĉi tion:"agksbĝioterio” kaj, nekredeble, du 
tagojn poste mi gajnis en ia loterio dek mii spesojn. A/iam: 'jeidogeedzoj”, 
/a morgaŭon oni invitis min a/ nupto, ĉi tiun spontanean - kaj oftan - 
sinesprimon far /a skribmaŝino mi nomas "tajpmancio”; tio estas arto 
antaŭscii estontecon per ĉi tiu mia tajpilo: Ekzempiŝchmortiĝo

Georgo Kamaĉo.

STJEPAN VUKUŜIĈ

VINTRO

Mankas la oro sunĉiele 

mortaj nuboj glacion 
reflektas

La centbraka ŝpinistino 
frostiĝintan ĉielon 

plektas

El la kroata tradukis lvo Boroveĉki
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ĈIAMECO DE 

LITERATURO VIVO KAJ OPINIOJ DE 
MAJSTRO M’SAUD

Jean Ribillard

”(...) Observu, filo mia, ke la plej mild
animaj loĝantoj de tiu paca landg povas 
ŝanĝiĝi en sangsoifajn lupojn post nur 
trimonata kampanjo el falsaj informoj, 
provokaj mensogoj aŭ bruligaj epigra
moj. Tiam la honestaj simpluloj, kiujn oni 
kutime vidas flegi siajn rozojn, ludi per 
kegloj aŭ fiŝhoki gobiojn dum la feriaj 
matenoj, flamiĝas kaj ekkuras sin armi. 
Postmorta honorsigno sur tomba plato 
kronos ilian sinoferon al kaŭzo, pri kiu ili 
nenion komprenis. Oni mortigas unu 
homon, oni estas murdisto; oni mortigas 
milojn da homoj, oni estas konkeranto; 
oni mortigas ĉiujn; oni estas dio. Oni eĉ 
vidis pontifikojn publike prediki kruco- 
militojn - Dio volas, ili proklamis -, 
imamojn dekreti religiajn batalojn kaj 
episkopojn pie beni kanonojn. Oni aŭdis 
poetojn belritme kanti la dezirindan sor
ton de la mortaj herooj kaj filozofojn 
pretendi, ke forto kreas rajton. (...)”

Jean Ribillard, Vivo kaj opinioj de majstro M'Saud, La 

Laguna de Tenerife, 1963, p. 90
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